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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 7 Valt de keus voor een ‘normaal’ bestemmingsplan  

financieel anders uit?  

Kunt u aangeven hoe het nu gefinancierd wordt?  

Was er via de pilot al geld uitgegeven? 

 

De kosten voor een regulier bestemmingsplan zullen naar 

verwachting lager uitvallen dan voor een bestemmingsplan 

met verbrede reikwijdte. Dit biedt meer ruimte voor de aanpak 

op korte termijn: de ‘keukentafelgesprekken’ en de agrarische 

accountmanager. Sinds het raadsbesluit van 28 mei 2019 is 

werk verricht en is derhalve beroep op de budgetten gedaan. 

 

2 RC 8 U spreekt over de leefbaarheid in de kernen Noord- en 

Westbeemster. Meent u dat dit daar momenteel 

problematisch is? 

 

Het gaat in het PvA over een visie op de toekomstige 

ontwikkeling van de kernen Noord- en Westbeemster. Daarbij 

is van belang de leefbaarheid langjarig goed te faciliteren. 

Een situatie hoeft niet problematisch te zijn om hem te 

verbeteren. 

 

3 RC 8 U spreekt over ‘ontwikkellocaties’. Heeft er nu al enkele 

in gedachten? Moet zoiets niet uit de burgerij ter plaatse 

komen? 

 

Vanuit de participatie kunnen verschillende initiatieven komen 

waarvoor, indien ze in de Dorpsontwikkelingsvisie worden 

opgenomen, locaties beschikbaar gesteld / aangewezen 

worden. 

 

4 RC 8 Is er financieel voordeel te behalen nu we de exercitie 

van een opstelling van een dorpsontwikkelingsvisie voor 

de derde keer ondernemen? 

 

In de kostenopstelling is er rekening mee gehouden dat er op 

een aantal posten winst te behalen is, echter blijft het volgen 

van een zorgvuldig participatieproces en de uitwerking van de 

verschillende varianten qua bewerking vergelijkbaar met de 

eerdere visies. 

 

5 RC 8 Wat is de meerwaarde van een strategische 

communicatieadviseur t.o.v. een communicatieadviseur? 

 

De strategisch communicatieadviseur is in staat complexe 

omstandigheden en veranderprocessen op basis van een 

communicatieplan, gericht op het doel van die 

communicatieprocessen, tot een goed einde te brengen. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

6 RC 10 Wat betekent de term ‘maatstaven SD (bij gemeente 

fonds blz.24) 

 

Dat betreffen alle maatstaven die opgenomen zijn in het 

gemeentefonds op het gebied van het sociaal domein. Deze 

maatstaven bepalen met nog een aantal andere maatstaven 

het totaal aan uitkering van het gemeentefonds.  

 

7 RC 11 Kunt U uw invloed aanwenden om te zorgen dat de 

Vervoersregio ervoor zorg draagt, dat de stukken eens 

een keer tijdig aangeleverd worden? Uiteraard zullen we 

ook onze vertegenwoordiger ‘in stelling’ brengen. 

Deze vraag is beantwoord door de griffier. 

De vergaderschema’s van de Vervoerregio Amsterdam en de 

gemeente sluiten niet goed op elkaar aan en dat is niet te 

veranderen gezien de systematiek die elke organisatie 

hiervoor hanteert. De consequentie hiervan is dat er (helaas) 

vaak geen stukken zijn op het moment dat de agenda van de 

regioraad wordt besproken in de commissie. Gezien de 

blijvende onvrede hierover is het verstandig om dit te 

bespreken in het raadspresidium. 

   

 


